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„A Mária Út egyfajta híd, híd ember és Isten között, híd ember és ember között, híd ember és 

közösség között.” 

 

Mint bizonyára már közismert, a Mária Út megnevezés a Közép-Európa-i, Szűz Máriás kegyhelyeket 

összekötő zarándok-úthálózatot képviseli. Ennek a hálózatnak két főága van, mégpedig a nyugat-keleti 

fővonal, amely az ausztriai Mariazellt és a székelyföldi Csíksomlyót köti össze, és az észak-déli fővonal, 

melynek kiindulási illetve célpontjai a lengyelországi Czestochowa és a montenegrói, azaz Crna Gorai-

i Medjugorje. A két fővonal egy keresztet jelképez Európa felett. 2011-ben, abban a megtisztelő 

felkérésben részesültünk, hogy segítsünk a Mária Út szlovákiai építésében. Ezt a feladatot, akkor, a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, örömmel el is fogadta, majd a cserkészek és civil személyek által, 

2012. december 28-án bejegyzett és 2013-ban megalapított Via Mariae polgári társulás, a mai napig 

teljesíti. (Az SZMCS vezetői a feladat nagyságát látva döntöttek ennek a vállalt feladatnak az ilyenfajta 

kiszervezéséről, hogy a szervezet továbbra is a fő tevékenységére, az ifjúságnevelésre tudjon 

koncentrálni.) Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt 10 évben nem csupán a Mária Út, Ipolyság-Óhegy-

Árvanádas, közel 200 km-es szakaszán, a főágon folytatjuk sikeresen a munkát, de a regionális szinten 

is folyamatosan szervezünk gazdag, lelki tartalmú gyalogos, kerékpáros, vízi illetve autóbuszos 

zarándoklatokat, ill. fejlődnek a regionális útvonalak is. Úgyszintén örülünk, hogy az emberek, 

különösen pedig a környékbeli falvak családjai, nagy előszeretettel és rendszeresen gyalogolnak a 

polgári társulás által kezdeményezett, Kürt és Szőgyén közötti tanösvényen. Jelen beszámolóban az 

elmúlt évről adunk számot.  

 

A 2022-es zarándokév programjairól 

A 2022-es évet a Medve-kúthoz szervezett zarándoklattal kezdtük, ami az év első napján, január 1.-jén 

volt. Istenanya ünnepén több mint 50 zarándok együttes zarándoklata nyitotta meg az évet. Köszönjük 

Velebny Gábornak és Gyurász Pál atyának a zarándoklat megszervezését. 

Februárban online formában tartottuk meg az éves értékelő közgyűlésünket, mely során 

visszatekintettünk az előző nem is olyan egyszerű évünkre, mikor a járvány végett nehezen indult be a 

zarándokév. A megbeszélésen átbeszéltük, mi mindent fogunk tervezni ebben az évben és egyes 

feladatok hol tartanak. 

Március 26-án 40 zarándok részvételével valósult meg a Nagyböjti gyalogos zarándoklat Pozsonyban. 

A zarándoklat a pozsonyi Kálvária keresztútjának megjárásával vette kezdetét. Kicsit megpihentünk a 

Mélyúti Szűz Mária búcsújáróhelyen, majd a Slavínt érintve a Kis-Kárpátok városi erdeiben érkeztünk 

meg Pozsonyhidegkút (Dúbravka) Rózsafüzér Királynője kegykápolnájához, ahol a Németh Rezső atya 

mutatott be zarándokszentmisét. 

Április elején Bodajk kegyhelyét látogattuk meg egy busznyi zarándokkal. A rossz, nagyon szeles, hideg 

idő ellenére többen megjártuk a keresztutat. A Szent István korából származó kegyhelyen sok lelki 

élményben volt részünk.  



Húsvét után elsőízben vettünk részt éjszakai zarándoklaton, amely szentmisével indult Márianosztráról 

és reggel érkezett meg Vácra. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök is velünk zarándokolt egy 

darabon. A különleges lelki élményt adó zarándoklat nem volt könnyű, hiszen éjjel ránk szakadt az ég. 

A nagy eső után nehéz volt a sáros terepen haladni, de mindenki rendben megérkezett. A Börzsöny 

megjárása után a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkozhattunk és agapén vehettünk részt.  

Május elején Alsódiósról indulva Sasvárba zarándokoltunk el. A 4-napos úton sok mindent láttunk és 

jó volt a Kis-Kárpátok erdeiben, illetve az Erdőháti-(homokos) síkságon zarándokolni. Megnéztük 

Szomolány várkastélyát, Pozsonynádas Szűz Mária kegyhelyén imádkoztunk, megcsodálhattuk a 

Búrszentmiklóshoz tartozó Szent Mária Magdolna búcsújáróhelyének különleges atmoszféráját. Az út 

során mindig a nap végére érkezett meg az eső. Sok helyen, a miséken esőért imádkoztak, de végül 

minden este megérkezett az várva-várt áldás. Az utolsó nap egy kis esőben érkeztünk meg Sasvárba, 

ahol már a nagy esőzés után megérkezett a napsütés is és a Szűz Mária búcsújáróhelyére érkezett 

érsekújvári zarándokok is, akikkel ezután közös szentmisén, lelki programon vettünk részt. 

Májusban immár 4. alkalommal zarándokoltunk el a nagymagyari Szent Rita búcsúba. Pünkösdkor 

zarándokok kis csoportja Fekete Laci vezetésével zarándokolt el Ciglédke szép kegyhelyére. Pünkösd 

előtt még egy busznyi zarándok indult el a Csallóközből a csíksomlyói búcsúba. Katona Juli 

szervezésében egy szép erdélyi körutat tettek a búcsú előtt. Többen a keresztaljakhoz csatlakozva 

gyalogosan érkeztek meg a Nyeregbe, a búcsúi szentmisére.  

Júniusban kerékpárral indultunk útnak a győri Szent László Napokra. A 3napos zarándoklaton több mint 

egy tucat zarándok vett részt. A Szigetközön keresztülkerekezve számos élményben volt részünk, 

Máriakálnokon és Győrben szálltunk meg. Visszafelé Vámosszabadiban Csámpai Norbert atya által 

bemutatott szentmisén vettünk részt. 

Megtiszteltetés volt, hogy ott lehetett képviseletünk június 18-án a Nyitrai Magyar Katolikus Napon. 

Nemcsak hívői, hanem szervezői oldalon is!  

Július 3-án tanévzáró szentmisére és zarándoklatra került sor a Medvekúton. A zarándoklaton nagyon 

sok gyerek vett részt, több 60-an zarándokoltak el a felújított kápolnához, ahol a szentmise keretén 

belül felszentelték az Ipolyfödémeshez közeli kegyhelyet. A több mint 200 érdeklődőhöz Molnár Imre 

is szólt. 

Július 16-án került sor a már hagyományosan megszervezett 7. zoboralji gyalogos zarándoklatra. A 

zarándokcsoport először Nyitvaújfalun állt meg, hogy megnézzék a gyönyörű Szűz Mária kegyhelyet. A 

Zoboraljáról származó Csámpai Norbert atyával itt litániát imádkoztak el, majd pedig Hrussó várától 

gyalogosan, rózsafüzért imádkozva indultak útnak Kistapolcsány búcsújáróhelyére. Közösen, 

énekszóval vonultak be a kegyhelyre, ahol részt vettek a szentmisén és a lelki programokon. 

Harmadízben a nyár közepén összeállt egy tizenkét fős csapat, hogy Nyugat-Kárpátok belső 

vonulatának hegyeiben, völgyeiben, nagyrészt a Vág-folyó vízgyűjtő területének természeti, kulturális 

és szellemi örökségének nyomán vándoroljon gyalogosan zarándokolva 2022. július 16-tól 27-ig, 

mintegy 160 kilométeres útvonalon. Tribecs, Vágmenti Inóc, Kis-Kárpátok, Sztrázsó-hegység és a 

Zsolnai katlan értékeit felfedezni izgalmasabb valakinek személyautóval vagy autóbusszal, másoknak 

pedig igazi kihívást és lelki értéket a hegyi túrákkal megspékelt gyalogos zarándoklat jelent. Az idei nagy 

útra indulva már a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén részt vettünk a 7. Zoboralji gyalogos 

zarándoklaton. Másnap Gímes várától indultunk útnak. Felsorolni is komoly kihívást jelent, hogy mi 

minden szépséget láttunk. Nagyon sok várat látogathattunk meg, csodálatos búcsújáróhelyeken 

járhattunk, imádkozhattunk és szentmiséken vettünk részt. Felemelő élmény volt Barossházán ifjúsági, 

gitáros, vasárnapi szentmisén részt venni. Hazánk egyik legrégebbi zarándokhelyét, Vágsziklást (Skalka) 



is felkerestük, mely két objektumból tevődik össze, Kissziklásból és Nagysziklásból.  Pozsonyból erre az 

alkalomra érkező Rezső atya szentmisét mutatott be nekünk a barlangtemplomban. 

Idén augusztus 13-án került sor az 1Úton Zarándoknapra, melybe a Via Mariae polgári társulás is 

becsatlakozott 4 zarándoklattal, melyen 100 zarándok közösen együtt zarándokolt és több százan 

együtt imádkoztak a szentmiséken a békéért. Zarándokcsoportok indultak útnak Egyházgelléből és 

Nyékvárkonyból a dercsikai Fatimai Engesztelő Imanapra, Udvardról a pozbai kutacskához és a palóc 

zarándoklaton Palástról Ipolyságra.  

Zoboralján már hagyományosan szeptember 1.-jén került sor az 1Úton zarándoklatra, mely során idén 

Nagykérre zarándokolt együttesen több mint 80 zarándok, akik Berencsről, Csehiből és Nagycétényből 

indultak. A nagycétényi Nyitra-hídtól Ďurčo Zoltán püspöki helynökkel együtt imádkozva zarándokoltak 

a zoboralji hívek. 

7. alkalommal zarándokoltunk Bacsfa-Szentantalra a Kisboldogasszony-főbúcsúba. Két 

zarándokcsoport indult útnak, az egyik Gelléből, a másik Dercsikáról. Jó volt hosszú idő után ismét 

elzarándokolni a Vérkönnyező Szűzanya búcsújába. 

Az Esterházy János kegyhelyére is eljutottunk. Másodszor indultunk útnak Bábindalról, hogy 4 

kilométeren keresztül, Hegyi Péter káplán atya lelkivezetésével eljussunk Alsóbodokra. 

A zarándoklaton körülbelül 60an vettek részt, majd pedig több mint 100an énekszóval vonultunk be 

a kegyhelyre. Bár hűvös volt, de egy nagyon szép lelki programon és szentmisén vettünk részt. 

8. alkalommal jutottunk el gyalogosan a Pozsony melletti Máriavölgybe. Idén Dénesd Szűz Mária 

kegyhelyéről indultunk útnak és a Duna mentén érkeztünk meg Pozsonyba. Ami új volt ezen 

a zarándoklaton, hogy pénteken a Blumentál kegyhelyétől indultunk, Récséről értük el Szentgyörgy 

szépséges városát, ahol bemutatták nekünk a régi Szent György-templomot, meglátogattuk még 

Fehérkő várának romjait is. A Kis-Kárpátokon átkelve, számos keresztnél megállva és imádkozva, 

értünk be Szűz Mária régi búcsújáróhelyére. Máriavölgyben a zarándokszálláson szálltunk meg, majd 

pedig szombaton részt vettünk a magyar nyelvű ünnepi szentmisén, amelyet Magyarok Nagyasszonya 

ünnep alkalmával szoktak megtartani a kegyhelyen. A zarándoklaton 22en vettek részt, majd pedig 

énekszóval vonultunk a Lourdes-i barlanghoz, a szentmise színhelyéhez.  

Az ősz folyamán még jó pár buszos zarándoklatra is sor került. Mind Alsóbodokba, mind pedig 

Máriavölgybe buszt indított Katona Juli. Szeptember végén buszos zarándoklatot szervezett Szegedre. 

Az út során Kecskeméten, Ópusztaszeren és Pálosszentkút Szűzanya búcsújáróhelyén is jártak. 

Novemberben pedig a nagyszombati Novéna búcsúba vitt egy zarándokcsoportot.  

Patay Péter november 5-én buszos zarándoklatot szervezett a Zoboralja és környéke zarándohelyeire. 

A kürti Ďurás Márk atya lelki vezetésével 46 zarándok vett részt a zarándoklaton, a következő 

településekről érkezve: Alsóbodok, Pográny, Kolon, Zsére, Gímes valamint Érsekújvár és Párkány 

településekről . A megvalósult úton zarándokautóbusszal elsőként Gímeskosztolányba érkezve 

/Kostoľany pod Tribečom/ bemutatásra került a Szent György templom, utána litánia imája 

következett. Garamszentbenedeken /Hronský Beňadik/ az egykori bencés apátság és Szent 

Benedeknek és Szűz Máriának szentelt bazilika bemutatása, majd rózsafüzér, végül Alsóbodokon 

/Dolné Obdokovce/ az Esterházy János zarándokközpont bemutatása volt. A zarándoknap Márk atya 

által celebrált szentmisével zárult a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában. Kulturális, történelmi 

ismeretekkel és lelki élményekkel gazdagítva térhetett mindenki haza a zarándokútról. 

El lehet mondani, hogy a járvány után egy nagyon szép, zarándoklatokkal tűzdelt zarándokévet 

zártunk. Már elkészült 2023-ra az idei programtervünk, ami szintén érdekes zarándoklatokat rejt 



magában. Reméljük, idén is egy szép, tartalmas zarándokévet tudunk majd zárni és mivel 10 éve alakult 

meg a Via Mariae polgári társulás, reméljük ezt méltóképp meg is fogjuk tudni ünnepelni. 

Örvendetesnek és fontosnak tartjuk, hogy az emberek részéről megnyilvánult érdeklődés, tehát a 

szépszámú részvétel az egyes zarándoklatokról arról tanúskodik, hogy igény van erre, és álmunk, hogy 

fokozatosan az egész Felvidéken, az emberek tudatában és szívében még inkább megerősödjön a 

zarándoklás iránti vágy, hisz a legfontosabb, hogy a Lélek Útvonalát építsük Isten és ember, ember és 

a felebarát között, s nem utolsósorban saját személyiségünk irányában. Pozsony-vidék, Csallóköz, 

Zoboralján, Mátyusföld vidékét az elmúlt évtizedben már sikeresen becserkésztük, és hisszük, hogy 

fokozatosan meg tudjuk szólítani majd Hont és Gömörvidékét, s természetesen a keleti régiókat is, 

hiszen ott is élnek a Szűz Anyát tisztelő, derék Testvéreink. Ebben szintén kérjük a Ti segítségeteket is! 

 

További tevékenységeinkről és terveinkről 

Az idei évben a főág kijelölése, rögzítése is befejeződik. A hozzákapcsolódó rurAllure projekt is lassan 

a végéhez közeledik, ami lévén lassan már kézzelfogható, látható eredményeket is felmutathatunk. Ez 

az EU-s projekt, az egyes zarándokutakat segítségével, Európa kulturális és természeti értékeit szeretné 

bemutatni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel Szlovákiában, a projekt segítségével, éppen a 

Mária Utat szeretnék népszerűsíteni. A projekt által, a Mária Út felvidéki szakaszának építésében a 

Komenský Egyetem Bölcsészeti Kara és a Szlovák Műszaki Egyetem (STU) Informatikai Kara vállalt 

szerepet, s ebben vállalt társszerepet a Via Mariae a Szlovák Turisták Klubjával együtt. A Szlovák 

Turisták Klubja (KST) az a szervezet, amely többek között a szlovákiai turista-útvonalak kialakításáért 

és karbantartásáért felel. A rurAllure projekt egyik terméke egy mobilaplikáció lesz, aminek 

segítségével, Ipolyság-Staré Hory-Trstená zarándok útvonal mentés egy 30 km-es sávban, jobbra és 

balra, az egyes természeti, lelkiségi és kulturális értékek lesznek bemutatva.  

Örvendetes, hogy a turistautak jelzésével foglalkozó, tavaly kiadott állami szabványban, már helyet 

kapott a zarándokutak fogalma, és a Szent Jakab illetve Szent Cirill-Metód zarándok-útvonal 

szimbólumai mellett, a Mária Út stilizált „M” betűje is részét képezi ennek a szabványnak. Hadd 

jegyezzem meg továbbá, hogy Szlovákiában, kb. 15 évenként adják ki nyomtatott, színes változatban 

az ún. Szlovákiai Turistautak Atlaszát, és számunkra öröm, hogy ebben az atlaszban, a világoskék-színű 

stilizált "M" betű, szépen mutatja a Mária Út felvidéki irányvonalát, Ipolyságtól kezdve egészen 

Árvanádasig, tehát a szlovák-lengyel határhoz.  

A Mária ÚT észak-déli, szlovákiai szakaszán pedig már folyamatban van az útvonal nevét is feltüntető, 

szabványnak is megfelelő informatív táblák elhelyezése, előre jól meghatározott helyeken, a KST-vel 

közös megegyezéssel.  Ezen az egész főágon (cca. 200 km) már zajlik a 3x3 cm-es, Mária Utas "M" betűt 

jelképező levonók felragasztása is az útjelző oszlopokra. Azonban ez csak egy ideiglenes megoldás (az 

időjárási viszonyok miatt a levonónak aránylag alacsony az élettartama - kb 2-3 év), az irányjelző táblák 

cseréje esetén, az "M" betű már festve lesz úgy, ahogy a többi szöveg.   

Mindezen előrelépések, mint a rurAllure 2020 EU-s pályázat Mária Út fejlesztésének eredményei, a  

Szlovákiai Turistautak Atlaszában való megjelenésünk, az információs táblák ellátása a szabvány 

szerinti stilizált „M” betűvel, abban a hitben erősít meg minket, hogy a felvidéki Mária Út is fokozatosan 

bekerül a köztudatba.  

Fontos részvételünk az EUNAM-ban, tehát az Európai Mária Utak Hálózatának Szövetségében. Az 

EUNAM az Európai Mária Utak Hálózatának Szövetsége angol megnevezésének rövidítése. A Via 

Mariae alapító tagja a felvidéki Mirjam Rádióval együtt. Azt szeretnénk elérni, hogy a Mária Utat 

Európai Kulturális Úttá fogadja el az Európai Bizottság. Az ügyintézést a Magyarországi Mária Út 



Közhasznú Egyesület vállalta fel, de mi is részt vettünk az ET felelős munkatársával kapcsolatos online 

munkatalálkozón, amelyen a MÚ európai kulturális úttá való elfogadásának folyamatáról volt szó, és 

folyamatosan segítjük az ügyintézést a tőlünk szükséges információk átadásával is. 

Rendszeres képviseljük magunkat a "Zarándokpont" online megbeszélésen, ill. a Mária Út 

önkénteseinek képzésein. Ez a kezdeményezés az egyes, Kárpát-medence-i zarándokszervezetek 

együttműködését hivatott szolgálni. 

Szeretnénk folytatni a Pálosok Útjának a kiépítését, kijelölését és akár zarándokkiadványok is idővel 

elkészülhetnek a főágról és erről a regionális zarándokútról. Ezen zarándokkiadványok segítségükre 

lehetnek az útrakelő zarándokoknak.  

Továbbra is szeretnénk gyalogos zarándoklatokat szervezni, úgy, hogy közben a háttérmunkára is több 

energiánk jusson (a szervezeti hátteret a jövőben erősíteni kell). A zarándoklatok lévén, az utat járó 

zarándokok lévén lesznek a zarándokutak élők, hiszen egyik fő célunk, hogy a zarándokutakat járják a 

zarándokok és lelki élményekkel gyarapodjanak, s ezáltal közelebb kerüljenek Istenhez. 

A Via Mariae elnöksége és segítői folyamatos kommunikációban vannak egymással. Évi egy alkalommal 

közgyűlés, rendszeresen vannak kisebb spontán egyeztetések az elnökségi üléseken túl is. A teljesség 

igénye nélkül megemlítenénk pár nevet is, akik az elmúlt egy évtizedben folyamatosan tevékenyen 

járulnak hozzá a célkitűzéseinkhez. Zarándoklatok szervezését elsősorban Katona Júlia, Patay Péter, 

Velebný Gábor, Fekete László, Méhes Richard, Török András végzi, a szervezeti háttér szervezésben, 

ill. forrásteremtésben elsősorban Kovács Tamás és Csémi Szilárd veszi ki a részét. Az EUNAM elnökségi 

tagja a Via Mariae részéről Török András, ő viszi az érintett felekkel való folyamatos (elsősorban online) 

kommunikációt is. A Turistaszövetséggel és a szlovák püspöki karral való kapcsolattartás is András 

érdeme. Nagyon fontos a szervezet életében az Imaháttér, akik segítsége nélkül nagyon nehéz lenne 

tevékenységünket elvégezni! Tagjainak és minden bekapcsolónak ezúton is köszönjük a folyamatos 

segítséget! Kimondhatatlanul hálásak vagyunk minden lelkiatyának, aki bekapcsolódik munkánkba, 

akár csak tanáccsal, útmutatással, lelki háttérrel, az útvonal építésben, de akár a zarándoklatokban 

való tevékeny közreműködésben is. Köszönjük a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek, hogy a mai 

napig a legfontosabb partnere a Via Mariaenak, hogy folyamatosan segíti háttértámogatással a 

szervezetünket és a Mária Út kiépítését, működtetését, hogy tagjai közül nagyon sokan nem csak részt 

vesznek a zarándoklatainkon, de tevékenyen is segítik célkitűzéseinket! Nagyon hálásak vagyunk ezért! 

Támogatóinkról. Sokan támogatják céljaink megvalósítását, legtöbbször szeretetvendégséggel, 

vendéglátással, időnkénti pár euró felülfizetéssel, adó 2-3% felajánlással. Az adófelajánlásos 

támogatóink legtöbbjéről viszont sajnos nem tudunk semmit a rendszer szigorú előírásai miatt. Van 

továbbá több rendszeres adományozónk, akik havi szinten utalnak támogatást a számlaszámunkra. Az 

utóbbi időszakban évente jóváhagytak egy-két támogatást a Nyitra megye és a BGA felé beadott 

pályázatainkra is. Vannak pártoló tagjaink is, az ő tagdíjuk is nagy segítség számunkra. Itt biztatunk 

Titeket is, legyetek segítőnk pártolói tagdíj befizetésével!  Támogatóinknak és minden segítőnknek, 

pártolónknak roppant hálásak vagyunk, jóságukat a jó Isten hálálja meg sokszorosan! 

Befejezésül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Via Mariae polgári társulás tevékenysége folyamatosan 

nyomon követhető a https://www.viamariae.sk/ (alternatív domainek: https://www.mariaut.sk/,  

https://www.marianskacesta.sk/) honlapon, valamint a következő facebook oldalon is:  

https://www.facebook.com/MariaUtFelvideken (ill. https://www.facebook.com/viamariae).  
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